
 

 اكتوبر 6 جامعة

 الجودة ضمان وحدة    الطب كلية

 
 معايير إختيار عميد الكلية

 
 
 

 .ان يكون مصرى الجنسية
 ان يكون حاصال على درجة الدكتوراه فى احد تخصصات الكلية

 .ان يكون قد شغل منصب أستاذا  
 .يز فى مجال أحد تخصصات الكليةأن يكون لديه سجل علمى مم

 .عضوية الجمعيات العلمية المحلية والدولية
 .المساهمة فى البحث العلمى والمشروعات البحثية بالكلية

 .المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية
 .المشاركة فى إعداد الخطة االستراتيجية ورؤية تطوير الكلية 

 .ال الجودة والتطوير على مستوى الكلية والجامعةالمشاركة فى أعم
 .المشاركة فى النشطة الطالبية

 .المشاركة فى إعداد توصيف وتقرير المقرر البرامج
 .المشاركة فى اللجان ونشاطات وفعاليات الكلية

 .المساهمة فى نشاطات خدمة المجتمع 
 .لديه القدرة على قيادة االخرين

 .ع اخرين والعمل ضمن فريقلديه القدرة على التواصل م
أن يتمتع بألمانة وبعد النظر واإلبداع والتكيف والمرونة ومهارات اإلقناع ومهارات اإلتصال 

 الشفهى والكتابى ومهارات التعامل مع الحاسب اآللى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اكتوبر 6 جامعة

 الجودة ضمان وحدة    الطب كلية

 
 
 

 وكيل الكلية اختيارمعايير 
  
 
 
 .يكون مصرى الجنسية أنـ 1
 الدكتوراه فى احد تخصصات الكليةيكون حاصال على درجة  أنـ 2
 .مساعد للعمل كقائم بأعمال وكيال    أستاذيكون قد شغل منصب أستاذ ويمكن أن يكلف  أنـ 3
 .أن يكون لديه سجل علمى مميز فى مجال أحد تخصصات الكليةـ 4
تطوير  -إعداد المقررات التعليمية والكتب)المشاركة فى أنشطة تطوير العملية لتعليمية بالكلية ـ 4

 (..الخ..........تطوير طرق تقويم الطالب  -طرق التدريس وإدماج تكنولوجيا التعليم 
 .المساهمة فى البحث العلمى والمشروعات البحثية بالكليةـ 5
 .المشاركة فى أعمال الجودة والتطوير على مستوى الكلية والجامعةـ 6
 .الطالبية األنشطةالمشاركة فى ـ 7
 .لمؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبيةالمشاركة فى اـ 8
 .المشاركة فى إعداد توصيف وتقرير المقرر البرامجـ 9

 .المشاركة فى اللجان ونشاطات وفعاليات الكليةـ 11
 المساهمة فى نشاطات خدمة المجتمعـ 11
 .اآلخرينلديه القدرة على قيادة ـ 13
 .مل ضمن فريقوالع آخرينلديه القدرة على التواصل مع ـ 14
 .الوقت والعمل تحت ضغط إدارةلدية القدرة على ـ 15
 .وحل المشكالت القراراتلديه القدرة على اتخاذ ـ 16
 .النزاهة والشفافية والعدلـ 17
 .االلتزام بقواعد وآداب المهنةـ 18
 لم.أعضاء هيئة التدريس باحتراموالتمتع  اآلخرينالعالقات الشخصية الطيبة والتعاون مع ـ 19
 .ورؤية تطوير الكلية اإلستراتيجيةالمشاركة فى إعداد الخطة ـ 21 

 أو جزاءات إداناتلم يوقع علية ـ 21
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 معايير اختيار رئيس القسم العلمى
 
 
 
 
 ورؤية تطوير الكلية اإلستراتيجيةالمشاركة فى إعداد الخطة  ـ 1

 الكلية يكون حاصال على درجة الدكتوراه فى احد تخصصات أنـ 2

 مساعد  أستاذيكون قد شغل منصب أستاذ او  أنـ 3

 ..الكفاءة والنشاط العلمى والبحثىـ 4

 .بكيفية صياغة توصيف وتقرير المقررات والبرنامج واإللماممجاالت الجودة والتطوير  المساهمة فىـ 5

 .المشاركة فى الدورات التدريبية فى مجال القيادة والجودةـ 6

 .والخدمات الطالبية ألنشطةاالمشاركة فى ـ 7

 .القدرة على مواجهة المشاكل وإدارة الفريقـ 8

 .المشاركة فى الخدمات المجتمعية للكلية والمجتمع الخارجىـ 9

 .االلتزام بآداب المهنة النزاهةـ 11

 .والمرؤوسينالتعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء ـ 11

 .أو جزاءات إداناتلم يوقع علية ـ 12
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 مدير وحدة ضمان الجودة اختيارمعايير 
 
 
 
 
يعين مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بترشيح من عميد الكلية وموافقة مجلس الكلية ولمدة  

 عاميين متتالين قابلة للتجديد
 

 :معايير االختيار
 .يكون حاصال على درجة الدكتوراه فى احد تخصصات الكلية أنـ 1

   تقل عن سنتين من العمل الفعلى هيئة التدريس بالكلية لمدة ال أعضاءيكون عضوا  من  أنـ 2

 (.الوحدة كان يكون عضوا سابقا  بالوحدة بأعمالويفضل من لديه خبرة سابقة )     

 والمؤسسى ، وبالمعايير األكاديمية  أن يكون على دراية كافية بمعايير االعتماد البرامجى ـ 3

 .فى تخصص الكلية (الميةالقومية والع)المرجعية     

 دورات تدريبية فى مجال ضمان الجودة والتطوير ونظم المراجعة الداخلية  أجتازيكون قد  أنـ 4

 .وكيفية تطبيق هذه النظم فى التعليم الجامعى     

 .لوحدةبالكلية عند تعينه مدير ا إداري أال يشغل منصبـ 5

 .قيادة وإدارة الوقت والفريق والموارديتمتع بمهارات إدارية من حيث القدرة على الـ 6

 يتميز بشخصية قادرة على إقامة العالقات الطيبة مع إدارة الكلية ، أعضاء هيئة التدريس ، ـ 7

 .والطالب والعاملين بالكلية     

 .لم يتعرض ألى مسائله قانونيةـ 8

 

 

 

  
 


